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,,Szczęście dziecka nie jest jedynym celem,
do którego dążymy,
chcemy także by dziecko stawało się
budowniczym samego siebie”
Maria Montessori

Przyjęta przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 28.09.2016r.

MISJA
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolsztynie
jest placówką zapewniającą pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
w powiecie wolsztyńskim.
Jesteśmy zespołem specjalistów, świadczącym pomoc wobec dzieci i młodzieży, ich
rodziców i nauczycieli.
Staramy się zapewnić wysoki poziom świadczonych usług w oparciu o zakres
kompetencji zawodowych, stale wzbogacając ofertę naszej placówki i podnosząc
jakość pracy.
W kontakcie z osobami korzystającymi z naszych usług prezentujemy postawę
otwartości, życzliwości, tolerancji, dyskrecji i szacunku. Naszym nadrzędnym celem
jest dobro klienta, udzielenie mu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego
oraz pomoc w rozwiązywaniu jego problemów, co ma prowadzić do pozytywnych
zmian funkcjonowania w różnych obszarach życia.

Jesteśmy po to, by wspierać i pomagać.

WIZJA
W okresie intensywnych przekształceń systemu edukacji wychodzimy
naprzeciw potrzebom szkół, placówek i instytucji pracujących na rzecz dziecka
i rodziny, wspierając je w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Staramy się wspomagać rodziców i nauczycieli w rozpoznaniu i zaspokojeniu
potrzeby dzieci i młodzieży poprzez wsparcie ich kompetencji. W tym celu służymy
im specjalistyczną pomocą w zakresie: szkoleń (warsztatów), porad i konsultacji,
mediacji i interwencji kryzysowych, grup wsparcia oraz prowadzenia działalności
informacyjnej.
Obejmujemy opieką psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży
poprzez prowadzenie działań diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych,
doradczych, jak również poprzez opiniowanie i orzecznictwo.
Dzięki podnoszeniu kompetencji zawodowych pracowników systematycznie
wzbogacamy ofertę naszej poradni w zakresie form udzielanej pomocy terapeutycznej
i diagnostycznej.
Podejmujemy działania wzbogacające wyposażenie placówki w celu poprawy
warunków realizacji zadań poradni.
Dbamy o pozytywny wizerunek naszej placówki oraz promowanie jej oferty
w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową, lokalne media, ulotki.
Podejmowane przez nas działania mają służyć podniesieniu jakości świadczonych
usług.

